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Erasmus+ Programı Yeni Teklif Çağrısı 

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür 

Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı 

kapsamında “KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi 

Politika Girişimleri" bileşeni altında "Eğitim, öğretim ve 

gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi " 

konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır. Bu çağrının amacı, 

Avrupa`da yaşanan terör saldırıları sonrası 17 Mart 2015 

tarihli AB Eğitim Bakanları toplantısı sonrasında 

yayınlanan "vatandaşlığı ve özgürlük, hoşgörü ve 

ayrımcılık karşıtı ortak değerlerin eğitim yoluyla teşvik 

edilmesine ilişkin Paris Deklarasyonu" doğrultusunda 

eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi iyi 

uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. Toplam bütçesi 13 Milyon Avro olan 

ve eğitim-öğretim ve gençlik olmak üzere iki lottan oluşan 

teklif çağrısının iki genel hedefi bulunmaktadır: - Şiddete 

yönelik radikalleşmenin önlenmesi ve demokratik 

değerlerin, temel hakların, kültürler arası anlayışın ve aktif 

vatandaşlığın teşvik edilmesi; - Başta göçmenler olmak 

üzere ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve bu 

uygulamalarla mücadele edilmesi yoluyla dezavantajlı 

öğrencilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi. Proje 

başvurularının 30 Mayıs 2016 Brüksel saati ile 12:00’a 

kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Eğitim, 

Görsel-İşitsel, Kültür, Vatandaşlık ve Gönüllülük 

Katılımcı Portalı'na elektronik olarak sunulması 

gerekmektedir. Teklif çağrısı, eğitim-öğretim ve gençlik 

alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların 

başvurusuna açık olup, ülkemizde Suriyeli göçmenlerin 

eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren 

kuruluşların bu çağrıya başvurmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir.   

Kaynak: AB Bakanlığı 

Merkezi Proje Başvuruları 

Ulusal Ajans; 12 Mayıs 2016 son başvuru tarihli SPOR 

DESTEKLERİ için proje ortağı olarak veya proje 

koordinatörü olarak başvuru yapma hazırlığı içerisinde 

olan veya 2014-2015-2016 Yılı için açılan MERKEZİ 

PROJELER Çağrılarından herhangi birine başvuru yapan 

kurumlardan; kurum bilgilerini, irtibat kurabilecek 

kişilerin eposta ve cep telefonlarını, başvuru yapılan  alanı, 

proje adını, proje koordinatörüne ilişkin kurum ve ülke 

bilgilerini, projenin kabul/red durumunu (sonuçları 

açıklanan proje türleri için) 11 Nisan 2016 tarihine kadar 

iletişim@ua.gov.tr adresine ulaştırmalarını istemektedir. 

Kaynak: Ulusal Ajans 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu 14 Nisan’da 

Kabul Edilecek. 

Avrupa Parlamentosu AP Türkiye raportörü Sosyalist grup 

üyesi Hollandalı Kati Piri’nin kaleme aldığı taslak Türkiye 

raporu 13 Nisan’da Avrupa Parlamentosu Genel 

Kurulunda görüşülecek. Daha önce AP Dış İlişkiler 

Komisyonunda kabul edilen rapor ile ilgili oylama 14 

Nisan’da yapılacak. Rapor 14 Nisan’da kabul edildikten 

sonra nihai halini alacak. Rapora yönelik AP’deki siyasi 

gruplar 11 Nisan akşamına kadar değişiklik önergesi 

verebilecek. Rapor her zaman olduğu gibi Türkiye değil 

Kıbrıs raporu görüntüsü içinde. Rumlar ilgili ilgisiz tüm 

görüşlerini rapora yansıtmış durumda. Raporda 

Anastasiadis’in Türkçe’nin resmi dili olması çağrısı 

yapmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Oysa 

ortada tam bir hukuk ihlali var. Türkçe’nin Kıbrıs 

anayasasına göre bir önce AB’nin resmi dili olması 

gerekiyor. 

AP Türkiye raporunun son taslak metnine şu linkten 

ulaşılabilir:  

http://www.abhaber.com/avrupa-parlamentosu-turkiye-

raporu-14-nisanda-kabul-edilecek-rapor-sert-english/  

Kaynak: AB Haber  
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